
 
 
 
 
Regulamin oferty promocyjnej „30 minut dogadania” 
Obowiązuje od dnia 03.11.2008 do dnia 16.11.2008. 
 
 
Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin  opisuje zasady korzystania  z oferty promocyjnej „30 minut 
dogadania” (zwanej dalej „Promocją” ), z której korzystać mogą Abonenci Mix 
(Oferta Mix w Play) oraz UŜytkownicy Oferty Nowy Play na Kartę zwani dalej 
„Klientami ”  

2. Niniejsza Promocja obejmuje automatycznie wszystkich Klientów, chyba Ŝe niniejszy 
Regulamin lub dokumenty wskazane w pkt 9 poniŜej stanowią inaczej. 

 
 
Informacja o Promocji 

3. Niniejsza Promocja polega na przyznaniu Klientowi, który w okresie od 03.11.2008 
do 16.11.2008 doładuje swoje konto na stronie www.doladowania.playmobile.pl 
kwotą 50 zł brutto (dalej „Promocyjne Doładowanie”), dodatkowego pakietu 30 
minut (dalej „Dodatkowy Pakiet”). 

4. Dodatkowy Pakiet nie jest przyznawany w przypadku doładowania konta kwotą inną 
niŜ 50 złotych. 

5. Dodatkowy Pakiet zostanie dodany do konta Klienta w ciągu 24 godzin od 
Promocyjnego Doładowania. 

6. Minuty przyznane w ramach Dodatkowego Pakietu mogą zostać wykorzystane przez 
Klienta w ciągu 30 dni od daty Promocyjnego Doładowania. 

7. Minuty  przyznane w ramach Dodatkowego Pakietu: 
a. są rozliczane przed jednostkami rozliczeniowymi zawartymi w Pakiecie 

Złotówek; 
b. mogą zostać wykorzystane na krajowe połączenia głosowe i wideo do 

abonentów i uŜytkowników Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz na połączenia 
krajowe na numery stacjonarne. 

8. JeŜeli Klient w okresie waŜności minut przyznanych w ramach Dodatkowego Pakietu 
uzyska kolejny Dodatkowy Pakiet (lub Dodatkowe Pakiety), minuty przyznane w 
ramach Dodatkowych Pakietów sumują się, a termin waŜności dla wszystkich minut 
przyznanych w ramach Dodatkowych Pakietów wynosi 30 dni od daty ostatniego 
Promocyjnego Doładowania.  

 
Postanowienia końcowe 
 

9. W kwestiach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają 
odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. 
dla UŜytkowników, oraz Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Mix, Cennik Oferty Nowy Play na Kartę, Cennik Oferty 
Mix w Play oraz warunki odpowiednich Ofert Promocyjnych. 

10. W przypadku rozbieŜności pomiędzy warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt 9 powyŜej, postanowienia niniejszej 
Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 



11. W uzasadnionych przypadkach P4 zastrzega sobie prawo zablokowania lub 
ograniczenia dostępu do Promocji. 

12. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego Regulaminu duŜą literą 
naleŜy rozumieć zgodnie z ich  definicją zawartą w dokumentach wskazanych w pkt 9 
powyŜej. 

13. P4 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub odwołania niniejszej 
Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie bez podawania przyczyn. Informacja o 
odwołaniu lub zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

 


